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BOHÇA Markasının İkinci Mağazası
Galataport’da Açıldı

Kültürel mirasımızı geçmişten gü-
nümüze aktarıcı rolünün yanı sıra 
mezunlarına kazandırdığı donanım-
larla sektörün ihtiyacı olan insan 
kaynağını yetiştirmeye devam eden 
olgunlaşma enstitülerinin markası 
olan “Bohça”nın Galataport mağa-
zası, 24 Aralık 2022 tarihinde Sayın 
Emine Erdoğan Hanımefendi ve Millî 
Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in katıl-
dığı törenle açıldı. Açılış törenine Millî 
Eğitim Bakanımız Mahmut Özer’in 
eşi Nebahat Özer, Kültür ve Turizm 
Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un eşi 
Pervin Ersoy, Ticaret Bakanı Mehmet 
Muş’un eşi Ümmü Eymen Muş, Millî 
Eğitim Bakan Yardımcısı Osman Sez-
gin ve Genel Müdürümüz Sabahattin 
Dülger katıldı.

Beyoğlu Refia Övüç Olgunlaşma 
Enstitüsü bünyesinde hayata geçi-
rilen Türk iğnesinin mucizesi Bohça 
markasının Galataport mağazasının 
açılış töreninde, müzik dinletisinin 
ardından açılış kurdelesi kesildi. Son-
rasında Erdoğan, Özer ve davetliler 
Bohça mağazasında yer alan ürünler 
hakkında kurum müdürü ve usta öğ-
reticilerden bilgi aldılar. 

Milli hafızamızın kıymetli gelenek-
sel öğelerini, yıllardır tutulan desen 
arşivlerinden yararlanarak çağdaş 
yorumlarla pazar değeri yüksek 
ürünlere dönüştüren olgunlaşma 
enstitülerinin 2021 yılında dünya-
ya açılan “Bohça” markasına ait ilk 
mağazası, İstiklal Caddesi’nde İstan-
bul Beyoğlu Refia Övüç Olgunlaşma 

Enstitüsünün tarihî binasında hizmet 
sunuyor. İstanbul Galataport Paket 
Postanesi bölümünde hizmete açı-
lan olgunlaşma enstitülerinin ikinci 
mağazasında da, mahir zanaatkâr 
ve ustaların ellerinde yeniden hayat 
bulan Türk el zanaatları kullanılarak 
geliştirilen ve geleneksel motif ve 
desenlerimizle bezenmiş giyim, ev 
tekstili ve dekorasyonu, takı ve akse-
suar gibi ürünler yer alıyor. 

Olgunlaşma Enstitülerinin gelenek-
sel Türk kültürünü yansıtan ürünle-
rin yer aldığı; Anadolu’nun binlerce 
yıllık birikiminin, ülkemizin kültürü-
ne ait izlerin, özgün tasarımlarının 
korunup yeniden üretildiği “Türk İğ-
nesinin Mucizesi Bohça” büyümeye 
devam ediyor. 
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Ankara sof dokumasını ticari, eko-
nomik, tarımsal ve sosyolojik olarak 
gündeme getirmek, hatırlatmak, 
itibar kazandırmak ve ihya etmek 
hedefiyle 5-7 Aralık 2022 tarihleri 
arasında Ankara Sof Çalıştayı dü-
zenlendi. Üniversitelerin ilgili bö-
lümlerindeki bilim insanları, sanat-
çılar, uygulayıcılar, alan uzmanları, 
araştırma merkezi yöneticileri, ilgili 
Bakanlık, yerel yönetim ve sivil top-
lum kuruluşlarının temsilcileri ile 
sektördeki birlik temsilcilerinin ka-
tılımıyla gerçekleştirilen Çalıştayın 
açılış konuşması Millî Eğitim Bakanı 
Mahmut Özer tarafından yapıldı. Ko-
nuşmasında Bakan Özer, bir tarihî 
sorumluluk olarak ele alınan bu ça-
lışmayla; kurulacak köy yaşam mer-
kezleri üzerinden tiftik keçisi yetişti-
riciliğinin iyileştirilmesi, halk eğitimi 
merkezleri üzerinden de dokuma 
atölyelerinde yenilikçi yaklaşımlarla 
sof dokumanın geliştirilmesinin ve 
iplikten dokumaya üretimlerinin ya-
pılarak yurt dışına ihraç edilmesinin 

Ankara Sof Kumaşı,
Halk Eğitim Merkezleri Eliyle Dünyaya Açılıyor

amaçlandığını belirtti. Ankara Mil-
letvekili Zeynep Yıldız, Ankara Valisi 
Vasip Şahin ve Genel Müdürümüz 
Sabahattin Dülger’in de katıldığı açı-
lış töreninin ardından Bakan Özer ve 
katılımcılar, Olgunlaşma Enstitüsü ve 
Kızılcahamam Halk Eğitimi Merkezi 
tarafından hazırlanan stantları ziya-
ret ederek iplik eğirme işlemi, sof 
dokuma tezgahı, kumaş ve ürünleri 
hakkında kurum müdürleri ve usta 
öğreticilerden bilgi aldı. 

Tarihten bugüne gelen özgün Anka-
ra sof dokumanın üzerinde yeniden 
düşünülmesi; yerel değerlerin dün-
yanın geneli ile paylaşılarak kültürel 
zenginliğin geliştirilmesi gibi husus-
larda ivme kazandırılmasının hedef-
lendiği Çalıştayda sofun antropolojik 
arka planı, tasarımı, teknik özellik-
leri, üretimi, bakımı, korunması ve 
kültürel önemi gibi konuların değer-
lendirildiği 6 çalışma grubu kuruldu.  
Çalıştayın ilk iki gününde çalışma 
grupları, çalışma konularını ele alır-

ken durum analizi, aksaklıklar/iyi 
uygulamalar, gereklilikler, çözüm 
anahtarları, hedefler, çalışmanın 
sürdürülebilirliği, izlenecek yol hari-
tası, bir sonraki çalışmanın tasarımı 
ile ilgili hususları kapsayacak bir bi-
çimde sorunların çözümüne yönelik 
uygulama, strateji ve politika öneri-
lerinde bulundu. Saha gezileri, atölye 
incelemeleri, sergi gibi faaliyetleri 
de kapsayan Çalıştayda katılımcılar, 
Ankara Olgunlaşma Enstitüsü’nü 
ziyaret ederek sof dokuma atölyesi 
hakkında bilgi aldı. Sonrasında Boyalı 
Köy Yaşam Merkezi, Güdül Halk Eği-
timi Merkezi ve Güdül ilçesinde bir 
keçi çiftliğinde tiftik keçisi yetiştirici-
liği, tiftik üretimi ve sof dokuma ça-
lışmaları ile ilgili incelemelerde bu-
lundu. Çalıştay’ın son gününde, tüm 
çalışma gruplarının moderatörleri 
tarafından sonuç raporlarını sunma-
larının ardından gerçekleştirilen ka-
panış töreninde katılımcılara katılım 
belgeleri takdim edildi.
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Eğitim, Üretim ve İstihdam
MEB Pasaj’da Buluşuyor

Olgunlaşma enstitüleri, mesleki ve 
teknik eğitim okulları, halk eğitimi 
merkezleri ve özel eğitim mes-
lek okullarında üretilen ürünlerin 
PttAVM aracılığıyla tüm dünyaya 
açılmasını sağlayan MEB Pasaj plat-

formu,  Millî Eğitim Bakanı Mahmut 
Özer ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı 
Adil Karaismailoğlu’nun katıldığı tö-
renle kamuoyuna tanıtıldı.

Konuşmasında geçmişin üretim 
hafızasını inovatif yaklaşımlarla gü-

nümüze taşıyan ve tarihi açıdan çok 
önemli bir misyona sahip olgunlaş-
ma enstitülerinin özellikle Bohça 
markasıyla üretim motivasyonlarının 
arttığını, ayrıca halk eğitimi merkez-
lerinde bu anlamda çok ciddi üre-
timler yapıldığını vurgulayan Bakan 
Özer, PttAVM’nin içinde ilk kez Millî 
Eğitim Bakanlığının ürettiği ürünleri 
e-ticaret kanalıyla tüm Türkiye’ye ve 
yurt dışına ulaştırılacağını belirtti.

Olgunlaşma enstitüsü ve halk eği-
timi merkezleri tarafından giyim, 
ev ve yaşam, aksesuarlar, yöresel 
ürünler, dokuma ve kumaşlar, giyim 
ve aksesuar, takı, ev tekstili, deko-
ratif ürünler, yiyecek ve içecek kate-
gorilerindeki ürünler MEB Pasaj’da 
satışa hazır hale getirildi. Eğitimin 
üretimle buluştuğu yer olan MEB 
Pasaj’ın sosyal medya hesaplarının 
yönetimi Genel Müdürlüğümüzce 
yürütülmektedir.

Genel Müdürlüğümüz bünyesinde İs-
tanbul Beylerbeyi Sabancı Olgunlaş-
ma Enstitüsü koordinatörlüğünde 19 
Aralık 2022 tarihinde Validebağ Adile 
Sultan Kasrı Öğretmenevinde Moda 
Tasarımı Programları Vizyon Çalışta-
yı gerçekleştirildi. Milli Eğitim Baka-
nımız Mahmut Özer tarafından hayat 
boyu öğrenme ile ilgili yeni hedefler 
doğrultusunda özellikle uzmanlar 
ve iş gücü piyasasının taleplerinin 
dikkate alınarak 2022 yılının sonuna 

kadar tamamı istihdamı önceleye-
cek şekilde kursların güncellenme-
sine işaret edilmişti. Çalıştayın açılış 
konuşmasında Genel Müdürümüz 
Sabahattin DÜLGER bu doğrultuda 
çalışmanın önemi ve gerekliliğini 
vurgulayarak giyim ve üretim alanın-
da sektörün ihtiyaç duyduğu bireyle-
rin yetiştirilmesine katkı sağlayacak 
programlar olması dolayısıyla Çalış-
tayın hayırlara vesile olmasını diledi. 
Olgunlaşma enstitüleri bünyesinde 

verilen moda tasarımı eğitimlerinin 
ve sektörel beklentilerin çok yönlü 
bir biçimde irdelendiği Çalıştayda 
eğitim programlarının moda, tasa-
rım, sanat bilincine ve hızla değişip 
gelişen işgücü piyasasının ihtiyaç 
duyduğu bilgi ve becerilere sahip, re-
kabet gücü ve istihdam edilebilirliği 
yüksek bireyler yetiştirilmesini ön-
celeyecek bir biçimde güncellenmesi 
amaçlandı. 

Moda Tasarımı Programları
Vizyon Çalıştayı Gerçekleştirildi
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Osmanlı İlmiye Sınıfının Kıyafet Normu ve
Giysileri Sempozyumu 2-3 Aralık 2022 Tarihinde 
İstanbul’da Düzenlendi

TÜBA tarafından hazırlanan Osmanlı 
İlmiye Sınıfının Kıyafet Normu ve Giy-
sileri Sempozyumu 2-3 Aralık 2022 
tarihinde Mimar Sinan Güzel Sanat-
lar Üniversitesi (MSGSÜ) ev sahipli-
ğinde gerçekleştirildi.

TÜBA Bilim ve Düşün serisi kap-
samında İngilizce ve Türkçe olmak 
üzere yayımlanan ve satışa sunulan 
Osmanlı İlmiye Sınıfının Kıyafet Nor-
mu ve Giysileri adlı eserin verdiği 
ilhamla MSGSÜ Sedad Hakkı Eldem 
Oditoryumunda gerçekleştirilen 
sempozyum, Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türk 

Patent Kurumu iş birliğiyle düzen-
lendi. 14 Üniversite ve 1 kurumdan 
24 bilim insanının katılımıyla toplam 
5 oturumdan oluşan sempozyumun 
açılış konuşması TÜBA Başkanı Prof. 
Dr. Muzaffer Şeker tarafından yapıldı.

Genel Müdürümüz Sabahattin DÜL-
GER konuşmasında; kadim değerle-
rimizi yansıtan, zengin kültür biriki-
mimizi temsil eden medeniyetimizin 
temellerinin oluşturulmasında, ilmi-
ye sınıfında görev yapan alimler al-
dığı rolden ve kültürün önemli bir 
göstergesi olan giyim ve kuşamın 
Osmanlı devletindeki yerine değin-

di ve çalışmanın önemini vurguladı. 
Kültürel hafızamızın yaşatılmasına 
öncülük eden, kültürel değerlerimize 
özellikle de geleneksel sanatlarımızı 
araştıran, arşivleyen, aslına uygun 
olarak üretene, yenilikçi tasarımlarla 
gelecek kuşaklara aktaran Olgunlaş-
ma Enstitülerinin kültürel süreklilik 
açısından gerçekleştirdiği kültürel 
çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Sempozyumda İzmir Olgunlaşma 
Enstitümüz tarafından hazırlanan 5 
adet Osmanlı İlmiye Sınıfı Minyatür 
Figür ve Giysi Koleksiyonu sergilendi.
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Kurs Programlarının
Değerlendirilmesi Çalıştayı Tamamlandı

Genel Müdürlüğümüzce hazırlanan 
yaygın eğitim kurs programları-
nın güncellenmesi amacıyla 8-10 
Aralık 2022 tarihleri arasında alan 
uzmanlarının ve bilim insanları-
nın katılımıyla Ankara Mogan Mes-
lekî ve Teknik Anadolu Lisesi Uygu-
lama Oteli’nde “Kurs Programlarının 
Değerlendirilmesi Çalıştayı” düzen-
lendi.

Yaygın eğitim kurs programlarının 
güncellenmesi amacıyla üniversi-
telerde görev yapan bilim insanları, 
Millî Eğitim Bakanlığının ilgili birim-
lerinin temsilcileri ve ilgili Bakan-
lıkların temsilcilerinin katılımı ile 74 
alanda yer alan 2800 meslekî kurs 
programı ve 1080 genel kurs progra-
mı ile ilgili olarak;  

• Uzun süre açılmayan kurslar ile hiç 
açılmayan kursların kapatılması, 

• İçeriği birbirine çok 
benzeyen kursların birleştirilmesi,  

• Var olan kursların içeriklerinin 
güncellenmesi ve yapılandırılması,

• Kurs alan isimlerinin güncellenmesi,

• Kurs sürelerinin güncellenmesi,

• Kurs konu başlıklarının 
güncellenmesi, 

• Mevcut öğretim yöntem ve 
tekniklerinin güncellenmesi 

konuları üzerinde çalışılmıştır. 

Çalıştayın kapanış konuşmasını ya-
pan Genel Müdürümüz Sabahattin 
DÜLGER;

“Hayata mutlu bireyler hazırlamak 
için her zaman, her yerde, herkese 
eğitim” vizyonu ile hareket eden Ha-
yat Boyu Öğrenme Genel Müdürlü-
ğümüz bünyesinde, beşikten mezara 
kadar rehberlik hizmeti ve kaliteli 
eğitimler sunmak amacıyla Türkiye 
genelinde 1.000 halk eğitimi merkezi 
ve 30 olgunlaşma enstitüsünde her 
yaştan ve her düzeyden vatandaşa 
eğitimler verildiğini söyledi.

En fazla tercih edilen meslek kursları 
arasında; “bilgisayar işletmenliği, ev 

tekstil ürünleri hazırlama, arıcılık, 
geleneksel el nakışları, elde Türk 
işlemeleri, kadın giysileri dikimi, de-
koratif ahşap süsleme ve dekoratif 
ev aksesuarları hazırlama” yer aldı-
ğını anlatan DÜLGER;

Değişen ve gelişen dünya şartlarında 
vatandaşlarımızın ekonomiye kar-
şı işgücü duyarlılığının artırılması, 
güncel istihdam politikalarına uygun 
meslek edinmeleri, üretken, bilinçli 
ve girişimci olmaları büyük önem ta-
şımakta bu nedenle kurs programla-
rımızın güncel ihtiyaçlara göre revize 
edilmesi gerekmektedir, dedi.

Verimli geçen çalıştay süreci sonra-
sında bazı kursprogramlarının kal-
dırılması, içeriği birbirine çok ben-
zeyen kursların birleştirilmesi, kurs 
alan isimlerinin ve kurs sürelerinin 
güncellenmesi teklif edilmiş, ihtiyaç 
duyulan alanlarda yeni kurs prog-
ramlarının geliştirilmesi önerilerinde 
bulunulmuştur.
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Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 
ailelerin farklı eğitimlerle çok yönlü 
desteklenmesi amacıyla başlatılan 
Aile Okulu projesiyle bugüne kadar 
1 milyon aileye ulaşıldığını açıkladı. 
Özer, “On ana başlıkta verilen 44 sa-
atlik eğitimlerle ailelerimizin yapısı 
çok boyutlu olarak destekleniyor 
ve böylece aile içi iletişim çok daha 
güçlü hâle geliyor.” dedi.

Aile içi ilişkiler, ev yönetimi ve çocuk-
ların davranış yönetimlerine rehber-
lik edilmesi hedefleri doğrultusunda 
Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yü-
rütülen Aile Okulu projesinden bugü-
ne kadar 1 milyon aile yararlandı.

Farklı alanlardaki derslerle aileler 
destekleniyor
Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 
konuya ilişkin yaptığı değerlendir-
mede aile okulunun 81 ilde ve birçok 
farklı alanda uygulandığını belirterek 
“Sosyal beceri, aile içi iletişim be-
cerileri, teknoloji kullanımı, ahlaki 
gelişim, çatışma ve stres yönetimi, 
sağlıklı beslenme ve fiziksel akti-
vite, çevre ve ilklim değişikliği far-
kındalık, ilk yardım gibi farklı konu-
lardaki eğitimlerle ailelerimizi çok 
yönlü olarak destekliyoruz. Şu anda 
on farklı dalda süren eğitimlerimiz, 
farklı konuların eklenmesiyle on 

dört farklı başlıkta sürecek. Eğiti-
me katılan ailelerimiz, eğitim süreci 
sonunda çocuklarıyla iletişimlerinin 
güçlendiğini, süreçte çocuklarının 
çok yönlü olarak nasıl desteklemesi 
gerektiğini öğrenerek memnuniyet-
lerini dile getiriyorlar.” dedi.

Aile Okulu projesiyle 1 milyon aile 
eğitim aldı
12 Ağustos 2022 tarihinde Cumhur-
başkanı Erdoğan’ın eşi Emine Er-
doğan’ın katıldığı açılış töreniyle 81 
ile yaygınlaştırılan projede bugüne 
kadar on binlerce aileye ulaşıldığına 
dikkati çeken Özer, şunları söyle-
di: “Türkiye genelindeki 1000 halk 
eğitimi merkezimiz vasıtasıyla çok 
önemli bir hizmeti sunarak ailele-
rimizi çok yönlü desteklemeye de-
vam ediyoruz. Bu kapsamda bugü-
ne kadar 1 milyon ailemize ulaşmış 
olmaktan büyük mutluluk duyuyo-
rum.” ifadelerini kullandı.

Tüm süreçlerde ailelerimizin daha 
fazla yanında olacağız
“Artık tüm süreçlerde ailelerimizin 
daha fazla yanında olacağız.” diyen 
Özer,  farklı alandaki eğitimlerin sü-
rekli güncelleneceğini belirterek şu 
bilgileri paylaştı: “Projedeki eğitim 
konularına ‘aile hukuku, Türk ede-
biyatında aile, bireysel gelişim ve 

kültürel farkındalık, anne baba tu-
tumları ve çocuk gelişimi, nezaket 
ve görgü kuralları’ olmak üzere beş 
konu başlığı daha ekleyerek Aile 
Okulu ikinci aşama eğitimleri ile 
ailelerimize ulaşmaya devam ede-
ceğiz. Kültürel değerler bağlamında 
bizim için aile kurumu çok önemli. 
Biz aileyi ne kadar merkeze alır ve 
güçlendirip bilinçli kılarsak öğren-
cilerimizin de okullardaki çok yönlü 
başarısını o kadar desteklemiş olu-
ruz. Toplumumuz da o kadar güçlü 
hâle gelir çünkü eğitim sadece okul 
içi faktörle gerçekleşen bir süreç 
değil; okul dışı, özellikle aile içindeki 
faktörler olan eğitim seviyesine, ile-
tişim düzeyine oldukça bağımlı olan 
bir süreç. Ailelerimiz eğitimlerle 
hem etkili iletişim kurabiliyor hem 
de teknolojik bağımlılıkla ilgili ev-
latlarıyla çok daha bilinçli bir şekilde 
iletişime geçebilme imkânına sahip 
oluyorlar. Ayrıca yine dersler kapsa-
mında kültürel değerler, ahlaki de-
ğerler, aile içindeki sosyal gelişim, 
etkili iletişim, psikolojik gelişimlerle 
ilgili farkındalıkla ilgili çok önemli bir 
kazanım elde edilmiş oluyor.”

“Aile Okulu”yla Aile İçi İletişim Güçleniyor
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“Kültür İzi Türk İğnesi Uluslararası 
Eğitim ve Tanıtım Faaliyetleri”nin ilki 
7-10 Aralık 2022 tarihleri arasında 
Fas’ta gerçekleştirildi.

Dört gün süren faaliyet kapsamında 
geleneksel değerlerimizi koruyan, 
geliştiren, toplumsal farkındalıkla 
kuşaktan kuşağa aktaran, ulusal ve 
uluslararası alanda tanıtımını sağ-
layan olgunlaşma enstitüleri; The 
Mohammed VI Exhibition Park Fuar 
Alanında gerçekleştirilen Asya, Av-
rupa ve Afrika’dan 20’den fazla ül-
keden binlerce ziyaretçiyi bir araya 
getiren 6. Morocco Uluslararası Ev 
Tekstil Fuarı ve 6. Morocco Uluslara-
rası Tekstil, Moda ve Aksesuar Fua-
rında dünyanın önde gelen uluslara-
rası tasarım ve üretim temsilcileri ile 
buluşma imkanı buldu.   

Antalya Olgunlaşma Enstitüsü ko-
ordinatörlüğünde, Adana, Bursa, İs-
tanbul Beylerbeyi Sabancı, Balıkesir 
ve Sivas Olgunlaşma Enstitüsü mü-
dürlerinin katılım sağladığı “Kültür 
İzi Türk İğnesi Uluslararası Eğitim ve 
Tanıtım Faaliyetleri - Fas” kapsamın-
da uluslararası platformda tekstil ve 
moda alanındaki gelişme ve yenilik-
ler incelendi. Ayrıca Fas Büyükelçi-
liği ev sahipliğinde gerçekleştirilen 
ve enstitülerimiz tarafından üretilen 
Türk iğnesinin mucizeleri el sanatları 
nakış eserlerinden oluşan gelenek-
sel dokuma kumaşlar üzerine tel 
kırma, iğne oyası, Türk işi, sim sar-
ma, Maraş işi teknikleri ile yapılmış 
keseler, peçeteler, çemen tablolar, 
vitrin örtüleri, boyun bağları, muz li-

finden dokunan kumaşlardan oluşan 
“Kültür İzi Türk İğnesi Uluslararası 
Tanıtım ve Eğitim Faaliyetleri Ser-
gisi” ile, geleneksel Türk kültürünün 
uluslararası tanıtımının yapılmasına, 
kültürlerarası diyalog ve işbirliğinin 
geliştirilmesine katkı sağlandı.

Sanat ve sanatçının hemhal olduğu 
“Kültür İzi Türk İğnesi - Uluslararası 
Eğitim ve Tanıtım Faaliyetleri” keşif 
yolculuğunda uluslararası fuar ça-
lışmalarının yanı sıra V. Mohammed 
Meydanı, II. Hasan Camii, Zanaat-
karlar Çarşısı, Tiyatro Binası, Pasha 
Mahkemesi, Fas Kraliyet Sarayı, Uda-
ya Kalesi, Tanca eski şehri, Şafşavan, 
Cape Spartel, Kutubiye Camii, Bahia 
Sarayı, Marakeş, Şuvvara Tabak-
hanesi deri atölyeleri gibi sanatsal, 
kültürel ve tarihi bakımdan önemli 
mekanlarda inceleme çalışmaları da 
yer aldı. Geleneksel aksesuarların, 
mukarnas örneklerinin, ayakkabı, 
çanta gibi deri ürünlerin, bakır işle-
meciliğinin sanatkâr ve ustalarının 
eserlerinin yapım aşamalarının ve 
tarihi mekanlarda mimari-desen 
özelliklerinin incelenerek kayıt altı-
na alındığı inceleme çalışmalarının 
çıktısı olarak enstitülerimiz tarafın-
dan Geleneksel Aksesuar Örnekleri 
Kataloğu ve Düğme Örnekleri Ka-
taloğu oluşturuldu. Bunun yanında, 
kurum müdürlerimiz Fas geleneksel 
sanatları alanında çanak-çömlek, 
ahşap işçiliği, dokumacılık, deri iş-
çiliği, metal işçiliği, nakış ve örgüler 
ile Fas yemek kültürü alanında da in-
celemeler yaparak ileriki faaliyetlere 

dönük çalışmalar yaptılar. Öte yan-
dan gerçekleştirilen “Kültür İzi Türk 
İğnesi Uluslararası Tanıtım ve Eğitim 
Faaliyetleri Sergisi”, Fas Büyükelçi-
liği ve Rabat Yunus Emre Enstitüsü 
ziyaretleri neticesinde geleneksel el 
sanatlarımızı tanıtmak amacıyla Fas 
inceleme ekibi tanıtım faaliyetleri için 
ülkemize davet edildi. Antalya muz 
lif dokuma örnekleri ışığında kata-
loglandırma çalışmaları başlatıldı ve 
ayrıca Kodlamanın Anası Türk Kadını 
Projesi hazırlanmasına yönelik plan-
lamalar yapıldı.

“Uluslararası Kültür İzi Türk İğne-
si Eğitim ve Tanıtım Faaliyetleri - 
Fas”, geleneksel sanatlarımızın ve 
değerlerimizin uluslararası alanda 
tanıtımının yapılması, olgunlaşma 
enstitülerinin sektörel alanda bilgi ve 
beceri ve tecrübeler edinmesi; edini-
len bilgi, beceri ve tecrübelerin akta-
rılması, genişletilmesi ve derinleşti-
rilmesi, piyasa bazlı sistem hakkında 
bilgi edinmesi, uluslararası arenada 
enstitülerin marka bilinirliğinin artı-
rılması, kurumsal imaj gelişiminin 
sağlanması, daha iyi tanıtım ve pa-
zarlama hakkında iyi uygulamaların 
yerinde incelenmesi, yeni pazarlar ve 
fırsatlar bulunması, yürütülecek fa-
aliyetlerin daha stratejik bir biçimde 
planlanması, yerel/ulusalda uygula-
nan doğal malzeme ve çevre-dostu 
üretim metotlarının ve sürdürülebi-
lirlik çalışmalarının evrensele doğru 
geliştirilmesi gibi pek çok açıdan fark 
yaratacak gelişmelere imza attı.  

Kültür İzi Türk İğnesi Uluslararası
Eğitim ve Tanıtım Faaliyetleri - Fas
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Anadolu Destanı

Seb-i Aruz Sergisi

Sevgi Varsa Engel Yoktur

Rodos ve Onikiada’da Türk Varlığının
500.Yılı Sempozyumu

İzmir Olgunlaşma Enstitüsü tara-
fından 6 Aralık 2022 tarihinde Ege 
Üniversitesi Prof. Dr. Yusuf Vardar 
MÖTBE Kültür Merkezi’nde gerçek-
leştirilen “Anadolu Destanı” isimli 
defilede Türk geleneksel giyim kül-
türünün kıymetli parçaları davetli-
lerle buluşturuldu.

Hz. Mevlana’nın 749. Vuslat Yıldö-
nümü Programları çerçevesinde 
8 Aralık 2022 tarihinde Panoroma 
Konya Müzesinde Mevlana Dönemi 
motifleriyle bezenmiş rahle ve deri 
koleksiyonundan oluşan Seb-i Aruz 
Sergisi’nin açılışı yapıldı. 17 gün bo-
yunca devam eden sergiye yerli ve 
yabancı çok sayıda ziyaretçi katıldı. 

Sevgi varsa engel yoktur, engelle-
rin hep birlikte el ele aşılabildiğini 
göstermek, engelli bireylerimizin 
hayatlarına dokunarak renk kat-
mak, hayatlarını bir rutinden çıkarıp 
toplumda yer edinmelerine ve sos-
yalleşmelerine katkı sağlamak, bir 
şeyleri yapabildiklerini hissettirerek 
başarıya olan inançlarını ve özgü-
venlerini arttırmak amacıyla Antalya 
Olgunlaşma Enstitüsü tarafından 
Aralık ayı boyunca her Perşembe 
günü otizmli bireylere yönelik gele-
neksel sanatlarımızı tanıtan atölye 
çalışmaları yapıldı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ata-
türk Kültür Merkezi’nde 2-23 Aralık 
2022 tarihleri arasında düzenlenen 
Rodos ve Onikiada’da Türk Varlığının 
500. Yılı Sempozyumu kapsamında 
Muğla Olgunlaşma Enstitüsü tarafın-
dan hazırlanan sergide, Rodos seferi-
nin Muğla güzergahının deri üzerinde 
tasviri, Rodos seferinden minyatür 
çalışmaları, Kanunî Sultan Süley-
man’ın portresi, kıyafetleri, tuğrası 
katılımcıların beğenisine sunuldu.
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Geleneksel El Sanatları Buluşması

Geleneksel Yeni Yıl Kermesi

Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı

Yetişkin eğitimine katılma olasılığı 
belki de en düşük olan grupların da 
hayat boyu öğrenme yolculuğunda 
yer alarak aktif tutulması, beceriler 
edinmeye teşvik edilmesi, toplumda 
yer edinmelerine ve sosyalleşme-
lerine katkı sağlanması amacıyla 
Erzurum Olgunlaşma Enstitüsü 21 
Aralık 2022 tarihinde Erzurum’da 
bulunan bir bakım merkezinden ge-
len misafirlere el sanatları alanında 
atölye çalışması gerçekleştirildi.

Samsun Olgunlaşma Enstitüsü tarafından 21-24 Aralık 2022 tarihleri arasında Samsun Kültür Sanat Merkezi’nde, Enstitü 
bünyesinde tasarımı ve üretimi gerçekleştirilen ürünlerin yer aldığı geleneksel yeni yıl kermesi gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş Olgun-
laşma Enstitüsü tarafından 
17 Aralık 2022 tarihinde 8. 
Tarım, Gıda ve Hayvancılık 
Fuarı’nda enstitü bünyesin-
deki üretilen Maraş ediği, 
geleneksel kıyafetler,  bakır 
ürünler, ebru sanatı ve ka-
naviçe tekniğiyle hazırlanan 
tablolar sergilendi.
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Gönen Halk Eğitimi Merkezi

Mardin Yeşilli Halk Eğitimi Merkezi

14-17 Aralık 2022 Samsun ilinde düzenlenen Salon Türkiye Şampiyonasında Balıkesir Gönen Halk Eğitimi Merkezi Okçu-
luk Kursiyeri Hamza Yavuz Vatansever Türkiye şampiyonu oldu.

Arnavutluk’ta düzenlenen 2022 Glo-
bal Fashion Progress (GFB) Ulus-
lararası Kuaför Yarışmasında millî 
takım ile birlikte dünya şampiyonu 
olan Emrah Bilen, Mardin Yeşilli Halk 
Eğitimi Merkezi Saç Bakım ve Gü-
zellik Hizmetleri kursu kapsamında 
kursiyerlerle birlikte, kırsal kesim-
lerde yaşayan hasta, yaşlı, öğrenci 
ve bakıma muhtaç vatandaşlara saç 
kesim hizmetini ücretsiz sundu.

Çini Çamurundan Ahiliğe Yolculuk Projesi

Yönetici Ortaklığı, Hareketlilik Prog-
ramı Eğitimde İyi Örnekler- Çini Ça-
murundan Ahiliğe Yolculuk Projesi 
kapsamında Kütahya Olgunlaşma 
Enstitüsü tarafından farklı illerden 
okul yöneticilerinden oluşan proje 

heyetine 20 Aralık 2022 tarihinde 
Kütahya’nın Güzel Ahileri: Zeybek-
ler isimli bir seminer verildi. Enstitü 
atölyelerini ziyaret eden heyet ayrı-
ca atölye çalışmalarında bulundu.  
Sivas Olgunlaşma Enstitüsü bün-

yesinde 22 – 24 Aralık 2022 tarih-
leri arasında Sivas İva Park AVM’de 
Nakış, Kuyumculuk, Moda Tasarım, 
Dokuma ve El Sanatları alanlarında 
üretilen ürünlerin tanıtımının ve sa-
tış etkinliği düzenlendi.
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İstanbul’da Tasavvufi Hayat’ın İzini Süren Sergi

Beyoğlu Refia Övüç Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hayata geçirilen, tasavvuf kültürüne sanatsal, siyasal, mimari ve 
estetik bir zeminde ışık tutan, alanında yetkin isimlerin danışmanlığında hazırlanan ‘İstanbul’da Tasavvufi Hayat’ başlıklı 
serginin, 27 Aralık 2022 tarihinde Türk İslam Eserleri Müzesi’nde açılışı gerçekleştirildi.

Ankara Olgunlaşma Enstitüsünce 
kültürel mirasın bir unsuru olan ge-
leneksel lezzetlerden helvanın gele-
cek kuşaklara aktarılması amacıyla 
hazırlanan “Yöresel Helvalar” kitabı-
nın tanıtımı yapıldı.

Helvayı kuşaklar arası bir yolculuğa 
çıkarmayı amaçlayan Ankara Ol-
gunlaşma Enstitüsü, yöresel helvası 
bulunan bölgelerdeki kişilerle ileti-
şime geçerek helva tariflerini aldı. 
Enstitünün Yiyecek İçecek Hizmetleri 
Atölyesi’nde uygulanan tariflerle or-
taya birbirinden lezzetli helvalar çıktı. 
Yapılan bu araştırma ve uygulama 
sonucu 37 helva örneğinin yer aldığı 
“Yöresel Helvalar” adını taşıyan gör-
sel kaynak kitap Türkçe ve İngilizce 

olarak hazırlandı. Kitabın tanıtımı için 
geniş katılımlı bir program gerçek-
leştirildi.

Kitabın tanıtım etkinliğinde helva 
standı kuruldu.

Kitabın tanıtım etkinliği kapsamın-
da, kurulan helva standında kapaklı 
bakır kaplarda helva ikram edildi. 
Helva yapımının uygulamalı gösteril-
diği etkinlikte, konuklara geleneksel 
Türk giyim ve el sanatlarını tanıtmak 
amacıyla mini defile de yapıldı. Etkin-
lik, Enstitüde üretilen “puşide” örtüsü 
kullanılarak Osmanlı’dan günümüze 
kahve ikramı geleneğinin örnekle-
rinin sunumuyla devam etti. Kitabın 
tanıtımı için düzenlenen programa, 

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in 
eşi Nebahat Özer, Ulaştırma ve Alt-
yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun 
eşi Nilüfer Karaismailoğlu, Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat 
Bilgin’in eşi Zekiye Bilgin, Çevre, Şe-
hircilik ve İklim Değişikliği Bakanı 
Murat Kurum’un eşi Şengül Kurum, 
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin 
Nebati’nin eşi Özlem Nebati, Sağlık 
Bakanı Fahrettin Koca’nın eşi Hâle 
Koca, AK Parti Ankara Milletvekili 
Asuman Erdoğan, AK Parti Ankara 
Milletvekili Lütfiye Selva Çam, AK 
Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İs-
kenderoğlu, Danıştay Üyesi İbrahim 
Er’in eşi Zeynep Baran Er ve yabancı 
misyon eşleri katıldı.

Helva Kültürü, “Yöresel Helvalar” Kitabıyla
Geleceğe Aktarılacak
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